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Fiscalização primordial
Como é dividido o trabalho entre as coordenadorias
da DCEE?

A Resolução nº 03/2017, que dispõe sobre a estru-
tura organizacional e as competências das unidades dos
Serviços Auxiliares e da Escola de Contas do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, define o campo de
atuação da DCEE e suas coordenadorias de fiscalização.
São cinco coordenadorias, sendo uma que atua na fisca-
lização e avaliação da macrogestão governamental, em
especial com os temas abordados nas contas de go-
verno; e as demais, 1ª a 4ª Coordenadorias de Fiscaliza-
ção Estadual – CFE, que atuam por meio de análises
técnicas e elaboração de relatórios conclusivos nos pro-
cessos de sua competência. Os temas afetos a cada uma
das quatro coordenadorias de fiscalização estão dividi-
dos por área de governo. A 1ª CFE, por exemplo, atua so-
mente com órgãos e entidades ligados aos Poderes
Legislativo e Judiciário, e aos temas mais centrais de go-
verno tais como Fazenda e Planejamento; a 2ª CFE atua
com temas relacionados às áreas de desenvolvimento
produtivo, científico e tecnológico, bem como de infra-
estrutura e logística; a 3ª CFE atua com temas ligados às
áreas de saúde e proteção social, bem como às de meio
ambiente e de abastecimento e agropecuária; e a 4ª CFE,
com temas ligados à segurança pública, educação, cul-
tura, turismo e esporte.

Quais são as ações da Diretoria ligadas ao programa
Na Ponta do Lápis?

A ação de fiscalização que está sendo realizada pela
DCEE no âmbito do programa Na Ponta do Lápis tem por
objetivo avaliar a gestão dos recursos financeiros repas-
sados pelo Estado às caixas escolares, que são associa-
ções civis com personalidade jurídica de direito privado,
vinculadas às respectivas unidades estaduais de ensino.
O repasse de recurso ocorre após a celebração de um
termo de compromisso com a Secretaria de Educação,
no qual ficam definidas todas as regras referentes à apli-
cação e à prestação de contas dos valores transferidos.
A Secretaria de Estado de Educação possui uma ampla
estrutura, abrangendo 47 Superintendências Regionais
e 3.632 caixas escolares sob sua jurisdição e, no período
de 2014-2016, empenhou R$ 2,364 bilhões de recursos
para essas entidades. Ao final do trabalho de fiscaliza-

ção, o Tribunal terá contribuído sobremaneira para a me-
lhoria da gestão financeira da Educação no Estado de
Minas Gerais.

Qual é a relevância do processo de tomada de contas
especial dentro da fiscalização do Estado?

ATomada de Contas Especial, TCE, é o procedimento
instaurado pela autoridade administrativa competente,
depois de esgotadas as medidas administrativas inter-
nas, ou pelo Tribunal, de ofício, com o objetivo de pro-
mover a apuração dos fatos, a identificação dos
responsáveis e a quantificação do dano, quando carac-
terizado pelo menos um dos seguintes fatos: omissão no
dever de prestar contas; falta de comprovação da apli-
cação de recursos repassados pelo Estado ou pelo Muni-
cípio, mediante convênio, acordo, ajuste ou instrumento
congênere; ocorrência de desfalque ou desvio de di-
nheiro, bens ou valores públicos; ou prática de qualquer
ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte
dano ao erário. As transferências de recursos financeiros
da Administração Pública do Poder Executivo Estadual,
mediante convênios, são primordiais para que o Estado
consiga efetivar suas políticas públicas e grande parte
das TCE analisadas pela DCEE referem-se a improprie-
dades identificadas em convênios de saída do Estado.
Em 2016, a TCE foi a natureza processual mais analisada
na Diretoria, correspondendo a 57% do total de proces-
sos. A sua importância reside, especialmente, no obje-
tivo do Tribunal de apurar a responsabilidade por danos
causados aos cofres públicos e obter o respectivo res-
sarcimento.

Como funciona o processo das contas do governa-
dor?

Em decorrência do disposto no art. 76 da Constitui-
ção Estadual, compete ao Tribunal apreciar e emitir pa-
recer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo
Governador do Estado. A Coordenadoria de Fiscalização
e Avaliação da Macrogestão Governamental do Estado
(Cfamge), vinculada à DCEE, é quem fornece, por meio
de relatório, elementos e informações técnicas que auxi-
liarão o Tribunal na emissão do parecer prévio, destinado
a subsidiar a Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais – ALMG no julgamento das contas. A prestação de

A Diretoria de Controle Externo do Estado (DCEE) é responsável pelo controle externo do
maior jurisdicionado do Tribunal de Contas (TCEMG): o Estado de Minas Gerais. A unidade
exerce a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Ad-
ministração Pública Estadual por meio de suas coordenadorias, que atuam mediante aná-
lise técnica em processos de sua competência, especialmente os resultantes de auditorias,
inspeções, diligências, prestação de contas, tomada de contas especial, denúncias, repre-
sentações e outros processos afins. O entrevistado desta edição é o responsável pela DCEE,
Paulo Henrique Bese Lobato.

�

ENTREVISTA
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Como você está vendo a dificuldade financeira dos
jurisdicionados, diante da atual conjuntura econô-
mica, e de que forma isso impacta a fiscalização do
Estado?

Minas Gerais e os demais estados brasileiros so-
frem com a grave crise econômico-financeira que se in-
tensificou nos últimos anos, devido, principalmente, ao
aumento das despesas, sobretudo as de pessoal. Além
disso, observa-se a redução das receitas em virtude da
recessão econômica. Administrar neste contexto exige
ainda mais do gestor, que deve ser altamente eficiente
no emprego do dinheiro público, pois a sociedade,
principalmente em momentos de dificuldades, anseia
por serviços públicos de qualidade. Em razão deste ce-
nário, penso que o Controle Externo não comporta
mais uma atuação apenas fiscalizatória ou punitiva. É
exatamente aí que a ação pedagógica do Tribunal
torna-se de suma importância para orientar os jurisdi-
cionados, prevenir erros e gerar economicidade. Preci-
samos olhar para o Estado e ver o que pode ser
melhorado e como fazer mais com a estrutura que já
existe. Com isso, direcionamos nossa força de trabalho
em prol do bem comum e sempre em benefício da so-
ciedade mineira.

contas é formada por um conjunto de demonstrativos,
documentos e informações, que permitem avaliar, sob
os aspectos técnicos e legais, a regularidade da macro-
gestão dos recursos públicos, em especial, as funções de
planejamento, organização, direção e controle de políti-
cas públicas. Cabe à Cfamge realizar a análise técnica
dessas contas e informar os resultados do acompanha-
mento efetuado ao longo do exercício financeiro. Além
disso, avalia o cumprimento das metas estabelecidas nos
instrumentos de planejamento e seus reflexos no de-
senvolvimento econômico e social do Estado.

Quais os resultados das ações da DCEE em 2017 e o
que se espera para o próximo ano? Quais os projetos
mais importantes para o futuro?

Neste ano, os trabalhos desenvolvidos pela Diretoria

têm se mostrado bastante positivos. Quanto à análise de
processos de competência da DCEE, todas as metas es-
tabelecidas pela Superintendência de Controle Externo e
aprovadas pelo presidente foram cumpridas em 2017.
Juntamente com as outras diretorias da Casa, a DCEE tem
atuado de forma mais assertiva por meio da adoção de
critérios de seletividade. Com isso, priorizamos ações fis-
calizatórias e processos que geram maiores resultados e
benefícios para a sociedade. A escolha da Educação
como objeto prioritário de controle da atual gestão se
insere neste contexto. Podemos destacar, também, a
constituição de grupo de trabalho com o objetivo de ve-
rificar o impacto da crise econômico-financeira sobre a
evolução das receitas e despesas do Estado de Minas
Gerais, grupo esse que apresentará relatório técnico ao
presidente do Tribunal, contendo os dados e informa-
ções obtidos, bem como propostas de ações a serem
adotadas pelo Tribunal, nos termos da Portaria nº
80/PRES./2017. Em 2018, pretendemos aprimorar nossa
sistemática de análise de prestações de contas de ges-
tão. Para tanto, já estamos reavaliando nossos critérios
de seletividade e redefinindo o escopo de análise das
contas, visando conferir mais eficiência a essa ação de
controle.

Precisamos olhar para o Estado e ver o
que pode ser melhorado e como fazer
mais com a estrutura que já existe.
Com isso, direcionamos nossa força de
trabalho em prol do bem comum e
sempre em benefício da sociedade mineira.

�

Compete à DCEE a fiscalização dos órgãos e
entidades do Governo do Estado, muitos deles

localizados na Cidade Administrativa (foto)

Foto: Divulgação
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Alda Clara

Criar um portal totalmente intuitivo para facilitar a
busca de quem quer informações sobre as ações doTribu-
nal de Contas, inclusive como a instituição usa o dinheiro
público. Este foi o desafio que uma equipemultidisciplinar
da Casa enfrentou para lançar, em dezembro, o novo Por-
tal da Transparência do TCEMG. Na tela inicial, separados
por ícones de fácil visualização, são encontrados temas
como contratos assinados peloTribunal, remuneração dos
servidores, diárias de viagem, frota de veículos, quadro de

servidores, entre outras informações de interesse coletivo.
O endereço doportal é https://transparencia.tce.mg.gov.br.

O assessor da Presidência, Pedro HenriqueMagalhães
Azevedo, foi responsável pelo projeto do novo portal. Se-
gundo ele, mesmo já atendendo aos requisitos da Lei de
Acesso à Informação (LAI), o TCEMG reformulou completa-
mente o site. “Hoje, com dois cliques é possível chegar à
informação que eu preciso. Achamos por bem concentrar
num só portal os dados administrativos e controle externo.
Assim, a sociedade verá as atividades de manutenção do
Tribunal de Contas e também o trabalho que realizamos”,

explicou. Azevedo ressaltou que o produto foi inspirado
emmodelos de sucesso de outros tribunais, dentro e fora
do Brasil, e que, embora ainda possa sermelhorado, esta já
foi uma grande transformação em relação ao portal que
existia.

A gerente do projeto, Bárbara Couto Cançado Santos,
lembrou que a transparência é a melhor forma da admi-
nistração pública prestar contas para a sociedade. Para ela,
é essencial mostrar ao cidadão quais os trabalhos presta-
dos, quem são as pessoas remuneradas por aquele órgão
e quais os contratos assinados por ele. Ela falou que um

dos pilares da gestão do presidente Cláudio Terrão é a
transparência. Por isso, o empenho em fazer a transforma-
ção deste portal e, assim, organizarmelhor as informações,
acrescentando novos dados.

Também participaram do desenvolvimento do novo
portal o coordenador de Publicidade e Marketing do
TCEMG, André Zocrato; a funcionária da Diretoria de Ges-
tão Estratégica e Inovação, Ana Paula Ribeiro Coelho; e os
funcionários da Diretoria de Tecnologia da Informação
Breno Mayder, Douglas Adriani, Marcus Saliba e Ricardo
Bustamante.

Transparência total
CAPA

Para a gerente
do projeto,
Bárbara Couto
Cançado Santos,
a transparência
é amelhor
forma de prestar
contas para a
sociedade

Pedro Henrique
Magalhães
Azevedo,

assessor da
Presidência, foi o
responsável pelo

projeto do
novo portal
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Home Office
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Thiago Rios Gomes

Já é muito comum encontrar exemplos de empresas
privadas em todo omundo que, com o objetivo de reduzir
custos e, principalmente, aumentar a produtividadede seus
funcionários, adotaram o home office como estratégia. Gi-
gantes como a Google, Amazon, Xerox, IBM, Adobe, 3M,
Philips, dentre outras, já adotaram o sistema. Além disso, o
trânsito caótico das cidades e o apelo por ummaior equilí-
brio entre vida pessoal e profissional têm feito as empresas
repensarem suas práticas de gestão de pessoas.

Surpreendentemente, alémdeagradar aos funcionários,
a práticado chamadohomeoffice já rendeumuita economia
paraosbolsosdasempresas. Levandoemconsideraçãoesses
pontos, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
(TCEMG) oficializou em 2017, por meio da Portaria nº
60/PRES, publicada noDiário Oficial de Contas (DOC) do dia
11 de agosto, umprojeto-piloto para os servidores que pos-
suemoperfil e desejamexperimentar amodalidade emque
eles podem exercer suas funções remotamente.

TRABALHO

aumenta produtividade
e melhora qualidade
de vida no TCE �
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A prática regular de exercícios físicos é um dos pontos
que a servidora Gleice enumerou como vantagem em
poder trabalhar remotamente. “Voltei para a academia e já
percebi que até a qualidade do meu sono melhorou, por-
que agora ficou mais fácil encaixar os exercícios na minha
rotina”, considerou.

A servidora contou que, para suprir a falta dos colegas
de trabalho, conciliou os dias das missas do Cenáculo de
Orações doTCEMG comos dias que vai aoTribunal para en-
tregar e pegar seus processos. “Vou àmissa porque as pes-
soas comas quaismais convivo estão sempre lá e acabou se
tornando ummomento para nos encontrarmos”, explicou.

O sistema de VPN disponibilizado para os servidores
em homeoffice também foi motivo de elogios por parte da
servidora, que contou que não teve nenhum problema de
conexão. “Em qualquer hora em que me conecto, consigo
acessar tudo o que preciso para trabalhar”, afirmou.

Outra servidora do Tribunal, que também participa do
projeto-piloto, é a analista de Controle Externo da Coorde-
nadoria para Otimização da Análise de Processos, Gleice
Santiago Domingues. Hoje, Gleice comemora o ganho na
qualidade de vida porque, segundo ela, trabalhar em home
office dá liberdade para ajustar o horário pessoal com o ho-
rário do trabalho e ainda aumentar a produtividade. “A rigi-
dez de horário e o compromisso com os horários de
chegada e saída sempre foram fatores que atrapalhavam
muitominha qualidade de vida e, hoje, concilio as duas coi-
sas, alémdeproduzirmais queodobro”, afirmoua servidora.

Um ponto positivo em comum apontado pelos dois
servidores foi o alívio causado pela ausência de estresse do
trânsito. Gleice, que mora em Nova Lima, contou que che-
gava a ficar entre uma e duas horas parada no trânsito e
isso, segundo ela, era muito “desgastante”. Os benefícios
coma economia de tempopermitemque a servidora possa
convivermais coma sua família.“Hoje consigo sermais pre-
sente na vida domeu filho e domeumarido porque posso
tomar café damanhã comeles, almoçar commeu filho, aju-
dar nos afazeres escolares e depois levá-lo à escola”, vibra.

O analista de Controle Externo da 2ª Coordenadoria de
FiscalizaçãoMunicipal, RogérioCésarÁlvares, foi umdos ser-
vidores que se inscreveu para o projeto-piloto do TCEMG e
desde agosto trabalha em casa. O servidor contou que está
totalmente adaptado ao sistema de home office e já perce-
beu umamelhora significativa na qualidade das suas“análi-
ses técnicas, bem como um aumento de cerca de 50% dos
processos instruídos”. Para Rogério, quemora no bairro Cas-
telo, localizadonaRegiãodaPampulha, umdospontosmais
positivos éque seuestresse como trânsitopraticamenteaca-
bou.“Agoranãopreciso ir todososdias aoTribunal e, quando
vou buscar e entregar meus processos, costumo ir fora dos
horários de pico, o que fez com que eu diminuísse muito
meus gastos com combustível”, comemorou o servidor.

Rogério, que cria dois cachorros da raça Dobermann,
contouque agora podemanter uma rotina depasseios com
os dois. Antes, segundo ele, era mais complicado porque o
gerenciamento do tempo eramais difícil de ser feito.“Agora
posso trabalhar de bermuda, camiseta e chinelo, fazer mi-
nhas refeições na hora certa e de forma mais saudável, o
que me deixou mais confortável para realizar minhas tare-
fas diárias, tanto as pessoais quanto as profissionais”, enfa-
tizou o servidor, que hoje comemora sua nova fase de vida.

A Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) do
TCEMG implantou, para os que estão em home office, o sis-
tema VPN (Virtual PrivateNetwork), solução encontrada pelo
Tribunal para conectar os servidores e possibilitar que even-
tuais problemas técnicos sejam rapidamente solucionados
pelos especialistas da TI. Rogério fez questão de elogiar o
sistema que, segundo ele, “funciona perfeitamente e per-
mite o acesso à Intranet e a todos os outros sistemas dis-
ponibilizados na sede do Tribunal”.

Duas dificuldades sentidas por quemestá trabalhando
em casa são a falta dos colegas de trabalho e os obstáculos
para separar a vida pessoal e profissional. Rogério contou
que para suprir a falta dos amigos, quando não vai ao Tri-
bunal, utiliza constantemente aplicativos de mensagens
instantâneas e procura ao máximo “não atrapalhar os afa-
zeres diários de sua esposa e de seu filho, para que eles tam-
bém não o atrapalhem”. Mesmo com essas dificuldades, o
servidor considera que o trabalho remoto possuimais“pon-
tos positivos do que pontos negativos e que espera que
esse projeto-piloto se torne permanente”.

Rogério separou um cômodo em sua casa
exclusivamente para o trabalho e agora
ele e sua esposa passeiam regularmente
com seus cachorros

“Mantenhomeu local de trabalho
impecável”, contou Gleice,
que incluiu exercícios físicos
em sua rotina diária

�
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A coordenadora da Coordenadoria paraOtimização da
Análise de Processos, Cláudia Ávila Andrade, gestora da ser-
vidora Gleice, falou sobre os desafios de gerenciar servido-
res no sistema Home Office. Atualmente, ela é responsável
por outras três pessoas trabalhando remotamente e lem-
brou que é fundamental o“servidor ter perfil para trabalhar
em casa”.

“Acho que essa experiência está sendomuito positiva,
porque o rendimento aumentou muito e vemos que eles
estão felizes. Percebemos que a qualidade de vida me-
lhorou muito e isso, é claro, traz um resultado positivo
para a própria instituição”, com essas palavras a coorde-
nadora avaliou o projeto-piloto do TCEMG. Cláudia
contou que usa todas as plataformas tecnológicas dispo-
níveis para manter o contato frequente. “Já fizemos até
um grupo no WhatsApp para poder facilitar a nossa co-
municação”, declarou.

Com a finalidade de se organizar e medir a produtivi-
dade dos servidores, a coordenadora explicou que fez pas-
tas individuais para, dessa forma, manter “o controle dos
processos que estão com cada um e saber quais ainda pre-
cisam ser feitos”. Até agora todos os “obstáculos foram fa-
cilmente resolvidos”, completou.

Cláudia destacou que, para o trabalho fluir da melhor
maneira possível, os servidores em homeoffice redobraram
a atenção para diminuir aomínimo o número de correções
e evitar o retrabalho. “Posso dizer que na minha coordena-
doria a produtividade aumentoumuito. Então, é claro, que
meu trabalho de revisão também ficou maior e eles preci-
sam ser mais cuidadosos”, considerou.

A coordenadora lembrou que o projeto-piloto pode
“reter no Tribunal pessoas experientes e talentosas que
ainda podem oferecer muito para a instituição e, conse-
quentemente, para a sociedade”.

O presidente do TCEMG, conselheiro Cláudio Terrão,
quando se encontrou com os servidores, em agosto, que
iriam trabalhar em homeoffice, destacou o empenho daDi-
retoria de Gestão de Pessoas e daDTI e falou da“corageme
esforço dos pioneiros para que o projeto funcionasse. ”

A diretora de TI do Tribunal de Contas, Cristiana Si-
queira, quando organizou o treinamento para os servido-
res usarem a plataforma VPN, salientou que para dar
suporte aos servidores“foi criado no sistema da Central de
Relacionamento como Servidor (CRS) uma categoria espe-
cífica para as demandas do home office, permitindo uma
maior agilidade nas solicitações desses servidores”.

Além doTCEMG, instituições públicas como oTribunal
de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e o Tribunal Regional do
Trabalho (TRT-MG) já implantaram o sistema para seus ser-
vidores e outros tribunais já estudam a possibilidade de
permitirem o home office.A coordenadora Cláudia Ávila Andrade

Da esq. para dir.: Os servidoresGeovaneAparecido, Gleice Santiago,
Marlúcio Campos, a coordenadoraCláudia e o superintendenteHenrique

Conforme as diretrizes estabelecidas pelo Tribunal de
Contas, a produtividade do servidor em regime de home
office deverá ser no mínimo 20% superior à média da pro-
dução mensal de sua equipe de trabalho e serão conside-
rados somente os trabalhos realizados com a qualidade
exigida pelo gestor da unidade. Atualmente, servidores da
3ª Coordenadoria de Fiscalização do Estado, da 2ª Coorde-
nadoria de FiscalizaçãoMunicipal, da Coordenadoria de Fis-
calização de Benefícios PrevidenciáriosMunicipais (CFBPM)
e da Coordenadoria para Otimização da Análise de Proces-
sos (Otimizar) participam do projeto-piloto doTCEMG.

Os números do primeiro trimestre, após a implantação
do projeto, confirmam a expectativa no aumento da pro-
dutividade. Foi verificada, apenas na Coordenadoria para
OtimizaçãodaAnálise de Processos (Otimizar), uma entrega
de 37% acima da meta estabelecida. Isso significa que
houve um crescimento de 57% nos processos examinados
pelo setor. Ou seja, além de uma excelente alternativa para
o servidor, o home office pode ser útil para o Tribunal de
Contas de Minas Gerais e, consequentemente, para a so-
ciedade que ganha com amaior eficiência da instituição.

A 2ª Coordenadoria de Fiscalização Municipal e a
CFBPM também apresentaram um aumento de 20% dos
processos examinados, enquanto a 3ª Coordenadoria de
Fiscalização do Estado atingiu um crescimento de 10,4%.
Então, analisando os números, é possível afirmar que tra-
balhar em casa é bom para o servidor porque ele pode ter
mais qualidade de vida e para oTribunal de Contas porque
a produtividade pode ser significativamente elevada.

O superintendente de Controle Externo do TCEMG,
Henrique de Paula Kleinsorge, destacou o cumprimento
das metas das coordenadorias que possuem servidores
participando do projeto-piloto. Para ele, “os servidores em
home office estão muito comprometidos com as metas e
estabelecer metas individuais é muito importante para o
Tribunal”, considerou. O superintendente também falou
sobre o ganho que os servidores têmna qualidade de vida
e as vantagens disso para o TCE. Segundo ele, “o Tribunal
trabalha com mais eficiência já que aumenta a produtivi-
dade na análise dos processos e, quando os servidores vêm
pegar os processos, posso ver nitidamente que todos estão
muito satisfeitos com essa flexibilidade”.

Números crescem

�



Dados alarmantes
EDUCAÇÃO

Alda Clara

Osdadosmais atuais da educação emMinasGerais apontamque528municípios não cum-
prirão aMeta 1BdoPlanoNacional de Educação (PNE), casomantenhamas atuais taxas de cres-
cimento de vagas em creche para crianças de 0 a 3 anos. O Plano determina que, até 2024, 50%
dessa populaçãopossa ter acesso a esse serviço público. Entretanto, amédia estadual alcançou
apenas 27,52%até 2016. A informaçãoédoportalTC Educa (https://pne. tce.mg.gov.br), lançado
recentemente pelos tribunais de contas do Brasil. EmMinas Gerais, o Tribunal de Contas do Es-
tado prioriza sua atuação para melhorar a qualidade do ensino público, promovendo o cum-
primento dasmetas do PNE pelos órgãos estaduais e municipais que fiscaliza.
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O TC Educa monitora, prioritariamente, o cumpri-
mento das metas 1 e 3 do PNE, uma vez que alguns de
seus prazos já venceram. Pela ferramenta digital, é possí-
vel saber que 726 municípios mineiros não alcançaram a
marca de 100% das crianças de 4 e 5 anos na educação in-
fantil, como exige aMeta 1A. Por outro lado, considerando
outro público, 799 cidades descumprem a Meta 3A, que
pretendia que a totalidade dos jovens entre 15 e 17 anos
estivessemmatriculados. E a tendência, pela taxa de cres-
cimento atual, é que 540municípios não cumpram aMeta
3B, pela qual 85% desses jovens devem frequentar o en-
sino médio até 2024.

Os dados do Estado, divididos por mesorregiões, exi-
bem a situação crítica da região Central Mineira, onde ne-
nhum dos 30 municípios alcançou, até 2016, a meta
proposta do PNE de ter matriculados todos os jovens de
15 a 17 anos. Na região do Vale do Jequitinhonha, das 50
cidades, apenas o município de Couto de Magalhães de
Minas foi capaz de oferecer vagas para todas as crianças
de 4 a 5 anos, no ensino infantil, cumprindo a Meta 1A. E,

dos 23 municípios do Vale do Mucuri, Catuji foi a única ci-
dade capaz de atender às metas 1A e 3A do PNE na inte-
gralidade até 2016.

Os dados nacionais não são mais alentadores. O Bra-
sil ficou 20,68 % abaixo do resultado definido no PNE para
a universalização do acesso de crianças de 4 e 5 anos à
educação infantil até 2016, alcançando somente 79,32 %.
Neste quesito, na região Sudeste, apenas o Rio de Janeiro
apresentou pior desempenho queMinas Gerais. O estado
fluminense alcançou 78,59%, atrás de Minas Gerais com
83,69%, Espírito Santo com 90,25% e São Paulo, com
95,02%. E quanto à universalização do acesso à escola de
jovens de 15 a 17 anos, o desempenho nacional foi um
pouco melhor, 82,53%, mas também abaixo do preten-
dido. No Sudeste, Minas Gerais apresentou a pior coloca-
ção, ficou com 82,68%, atrás do Espírito Santo com
83,26%; Rio de Janeiro com 86,68% e São Paulo, com
89,21%.

Quando a lei que estabeleceu o Plano Nacional de
Educação (PNE) entrou em vigência, em junho de 2014,

listou as estratégias, diretrizes e metas para serem alcan-
çadas em 10 anos pela União, estados e municípios. A
partir daquele momento, todos os planos estaduais e mu-
nicipais de educação deveriam ser criados ou adaptados
em consonância com o Plano Nacional. Os números apre-
sentados pelo TC Educa demostram que a maioria abso-
luta dos entes federados não tem cumprido a lei, e
dificilmente chegará ao objetivo estabelecido, enquanto
as providências que priorizam a educação não forem to-
madas.

Ao avaliar os números do Estado no portal, Naila
Mourthé, assessora da Presidência do TCEMG e responsá-
vel pelo Programa Na Ponta do Lápis doTCEMG, ressaltou
que o TC Educa é resultado de um compromisso dos tri-
bunais de contas, registrado na Resolução Atricon nº
03/2015, com o objetivo de oferecer ferramentas tecnoló-
gicas para que os municípios possam fazer o planeja-
mento e a locação de recursos de forma devida. Ela
explicou que oTribunal de Contas conhece de perto as di-
ficuldades que os municípios enfrentam para compreen-

derem a própria realidade, mas não possuem ferramentas
próprias como esta, que faz o cruzamento de diversas
bases de dados. Para Naila, a ação pedagógica de induzir
a melhoria dos resultados nestes índices do Plano Nacio-
nal de Educação é uma das vertentes da Corte de Contas
do Estado.

Segundo a assessora da Presidência, a Meta 2 do PNE,
que diz respeito à universalização do ensino fundamen-
tal, já está garantida. Por esta razão, o portal TC Educa faz
o acompanhamentominucioso dasmetas 1 e 3. Naila res-
saltou a relevância dessas metas, que têm a preocupação
com o ensino infantil e com os jovens que estão prestes a
entrar no mercado de trabalho, sem qualificação e desas-
sistidos em termos educacionais. “No passado, diziam que
a escola era muito boa; era boa, mas poucos tinham
acesso”, lembrou ela. “Hoje temos dois grandes desafios
a serem vencidos, um é a melhoria na qualidade da edu-
cação. O outro, porém, vem antes, é preciso fazer uma
educação para todos. A gente tem que levar a sério o de-
safio da inclusão”, concluiu Naila.

Acesso de crianças de 4 e 5 anos à
educação infantil até 2016

Nível nacional: 79,32%

Região Sudeste
Minas Gerais: 83,69%

Espírito Santo: 90,25%

Rio de Janeiro: 78,59%

São Paulo: 95,02%

Acesso de crianças de 15 e 17 anos
à educação infantil até 2016

Nível nacional: 85,53%

Região Sudeste
Minas Gerais: 82,68%

Espírito Santo: 83,26%

Rio de Janeiro: 86,68%

São Paulo: 89,21%

�



CONTAS DE MINAS ANO 03 EDIÇÃO 31 2017 2120 CONTAS DE MINAS ANO 03 EDIÇÃO 31 2017

Estímulo à
VALORIZAÇÃO
Fred La Rocca

Os profissionais da área de educação são, sem dúvida,
os responsáveis pela formação de qualquer especialista e
pelo desenvolvimento de qualquer nação. E para garantir
boas condições de ensino e os direitos desses trabalhado-
res é que foi criado o PlanoNacional de Educação (PNE), em
2014. O projeto, que contempla 20 metas, determina dire-
trizes e estratégias para a política educacional até o ano de
2024. A Meta 18 tem o objetivo de “assegurar a existência
de planos de carreira para os profissionais da Educação Bá-
sica e Superior públicas de todos os sistemas de ensino e,
para oplanode carreira dosprofissionais da EducaçãoBásica
pública, tomado como referência o piso salarial nacional
profissional, definido em lei federal, nos termos do incisoVII
do art. 206 da Constituição Federal”.

Nomêsdenovembro, oTribunaldeContasdeMinasGe-
rais enviou para as prefeituras, que ainda não têm um plano
de valorização dos profissionais de educação, uma determi-

nação, com o prazo de 90 dias, para que essas cidades apre-
sentemquais serãoasmedidasadotadasparacumprir aMeta
18doPNE.As citações foramfeitaspormeiodo“Fale comTCE
– Jurisdicionado”e devem ser respondidas pelo mesmo sis-
tema. Essa iniciativa fazpartedoProgramaNaPontadaLápis,
que prioriza o controle externo da educação pública.

O ProgramaNa Ponta do Lápis é umconjunto de ações
articuladas, divididas em três grandes vertentes. A asses-
sora da Presidência do Tribunal de Contas de Minas Gerais,
Naila Mourthé, afirma que a determinação recente se en-
caixa em todas as diretrizes do programa. Para ela, o pri-
meiro ponto é a Formação, que trata da sensibilização dos
servidores, para que os gestores entendam a importância
da profissão de educador, a valorizem e a tornem atraente.
A Fiscalização, segundo aspecto, faz um levantamento da
realidade do estado mineiro, até para que se invista em
ações fiscalizatórias, seguindo para a terceira vertente, Ges-
tão, que analisa as informações declaratórias e realiza um
monitoramento das metas.

Assistência técnica
Naila Mourthé alerta que o Plano de Carreira e Remu-

neração (PCR) é uma áreamuito delicada.“Umplanode car-
reira aprovado de forma pouco racional ou irrefletida pode
comprometermuito as finanças de ummunicípio. A suges-
tão é que, se não tiver o projeto aprovado em lei, que pelo
menos exista a adesão à Rede deAssistênciaTécnica”, acon-
selha. A assessora afirma que o objetivo é ter a totalidade
das cidades mineiras com um PCR atualizado e atrativo.

Segundo o coordenador estadual da Rede de Assis-
tênciaTécnica aos Planos de Carreira e Remuneração, Paulo
Brescia, os dados registrados no Sistema Integrado de Mo-
nitoramento, Execução e Controle (Simec), doMinistério da
Educação (MEC), afirmamquedos 853municípios deMinas
Gerais, 81 municípios declararam não possuir PCR e mani-
festaram interesse em elaborar, contra 402 que declararam
possuir o plano de carreira dos servidores da educação, em
vigência. Sendo assim, a situação de 370 cidades é desco-
nhecida e isso representa mais de 43% deMinas Gerais.

Paulo lembra que o piso é a remuneração mínima e
que o PCR deve prever outras vantagens e benefícios, bem
como critérios e formas de progressão e promoção que
constituam, de fato, uma carreira que preveja a evolução
da remuneração ao longo dos anos de serviço, consti-
tuindo umprocesso de valorização dos servidores. “No en-
tanto, o Plano de Carreira e Remuneração não deve prever
e estabelecer formas e critérios para a valorizaçãomaterial
apenas, mas também prever a valorização dos servidores
por meio de investimento em sua formação continuada e
em serviço, bem como formas de avaliação de desempe-
nho”, disse.

Iniciativa
A proposta de ação foi feita pela procuradora do Mi-

nistério Público junto ao Tribunal de Contas de Minas Ge-
rais, Cristina Andrade Melo, no sentido de verificar se os
municípios estão com o plano de carreira atualizado e se
estão pagando o piso salarial, como decreta a Meta 18 da
PNE. “Existemmuitos municípios que estão com a folha de
pagamento inchada, que não conseguemnemdar reajuste
aos professores, porque têmmais profissionais do que de-
veriam ter e muitas contratações temporárias, que acaba
gerando uma inflação no pagamento de honorários”, con-
cluiu a procuradora.

Segundoodocumento encaminhado aopresidente do
Tribunal de Contas de Minas Gerais, conselheiro Cláudio
Terrão, o Plano Nacional de Educação valoriza a “formação

de nível superior, de forma a garantir que os professores da
educação básica possuam formação na área de conheci-
mento em que atuam; formação continuada, em nível de
pós-graduação, aos professores da educação básica em sua
área de atuação; valorização da remuneração dos profes-
sores da educação básica, de forma a equiparar seus ren-
dimentos médios aos dos demais profissionais com
escolaridade equivalente; planos de carreira para os profis-
sionais da educação básica e superior de todos os sistemas
de ensino e, para os primeiros, tomar como referência o piso
salarial nacional profissional.”

Cristina alerta que o Tribunal de Contas tem o papel
pedagógico, além de determinar o prazo para o envio das
medidas que eles adotaram para cumprir a Meta 18. “Eu
verifiquei que existe a Rede de Assistência Técnica do
Plano de Carreira e Remuneração, criada pelo Ministério
da Educação, que auxilia osmunicípios que ainda não têm
plano de carreira ou que querem atualizá-lo. Essa rede for-
nece alguns instrumentos, entre eles uma planilha do
Excel, que verifica a relação de docentes necessários em
vista a demanda da cidade”, comenta. A procuradora ainda
afirmou que os municípios não precisam, necessaria-
mente, aderir à rede do MEC. Podem fazer por conta pró-
pria, elaborar um Plano de Carreira e Remuneração (PCR),
encaminhar para a Câmara Legislativa para ser aprovada,
criar uma comissão para discutir o PCR e prestar contas de
qual estágio do processo estão ou até mesmo para dar al-
guma justificativa. “Não basta alegar que está difícil, pois
o munícipio não tem dinheiro. Tudo tem que ser compro-
vado e ter fundamento, apesar de sabermos que estamos
passando por uma crise fiscal-financeira”, lembrou a pro-
curadora.

A ação para tentar colocar aMeta 18 do PlanoNacional
de Educação em funcionamento, a princípio, propunha um
Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) com todos os mu-
nicípiosmineiros que não possuem umPCR para o pessoal
domagistério da educação básica, porémoTCE optou pela
orientação, e em um segundo momento, se o munícipio
não tomar nenhuma providência, será instaurado oTermo.

“O objetivo é que o gestor consiga reduzir a folha de
pagamento, tirando os profissionais contratados e fazendo
um concurso para as vagas que realmente são necessárias
e, assim, conseguir pagar o piso salarial, que é uma lei de
2009”, garantiu Cristina.“Todamudança exige umdiagnós-
tico para que sejam tomadas asmedidas e oTribunal já está
partindo como lado orientativo e estimulando os gestores
a saírem da inércia”, finalizou.

A procuradora
Cristina Andrade Melo
sugeriu o monitoramento
daMeta 18 ao Tribunal
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DEBATE

Órgãos de combate à
corrupção

Alda Clara

Oprograma Ponto de Expressão, realizado no dia 05 de
dezembro, fez parte da programação da Semana de Com-
bate à Corrupção, promovida pela Ação Integrada da Rede
deControle e Combate à Corrupçãono EstadodeMinasGe-
rais (Arcco). O Auditório Vivaldi Moreira, na sede do TCEMG,
foi palcodeumadiscussão sobreopapel dosórgãosde con-
troleno combate à corrupção. ParticiparamdodebateBreno
Barbosa Cerqueira Alves, superintendente da Controladoria
Regional da União no Estado de Minas Gerais; Marcelo Tu-
tomo Kanemaru, auditor federal de controle externo do Tri-
bunal de Contas da União; Pedro Henrique Magalhães
Azevedo, assessor da Presidência do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais, e Márcio Almeida do Amaral, sub-
controlador de Governo Aberto na Controladoria-Geral do
Estado de Minas Gerais. O diretor em exercício da Escola de

ContasdoTCEMG,HenriqueQuites, foi omediadordogrupo.
BrenoBarbosaCerqueira foi o primeiro a fazer suas con-

siderações sobre as ações da Controladoria-Geral da União
emparceria comoutros órgãos, na prevenção da corrupção.
Segundoele,“hámuito tempoaCGUvematuandode forma
preventiva junto aosgestorespúblicosmunicipais e federais.
Uma das primeiras ações da CGU foi a criação de umnúcleo
de capacitação de gestores públicos, para que eles possam
atender a todos os regramentos da realização das despesas
comos recursos daUnião”. Ele lembrouque, apesar da Lei de
Acesso à Informação já ter cinco anos, as informaçõesque se
encontram disponíveis na maioria dos órgãos são insufi-
cientes para se promover a transparência. E concluiu: “sem
transparência émuito difícil fazer um controle adequado”.

PedroAzevedocitouaPirâmidedeMaslowparaexplicar
que algumas necessidades básicas precisam ser atendidas
paraqueo indivíduopossa chegar ondealmeja. Ele ressaltou

a importância da conscientização das crianças nas ações de
controle social e acrescentou: “aqui, temos o programa Na
Ponta do Lápis que une o controle externo e o controle so-
cial. Por meio de todas estas formas de avaliação, especifi-
camente da educação, é que nós queremos garantir uma
educação de qualidade. Esta fórmula começa pela base. É
preciso que as crianças e a comunidade escolar, de forma
geral, tenhamas condições adequadas para o aprendizado”,
explicou o assessor.

MárcioAlmeida, observouqueocombate à corrupçãoé
um fenômeno complexo e, por isso, não admite soluções
simplistas. Para ele, não há umcaminho fácil para se comba-
ter a corrupção, seja de formapreventivaou corretiva.Noen-
tanto, disse ele, “uma rede de controle, como a Arcco, onde
prevalecea ideiade fortaleceros laços institucionaisparaque
as instituições envolvidas trabalhem no combate à corrup-
ção, é algo que merece destaque”. Ele ressaltou que a cor-
rupçãoé incompatível comoEstadoDemocráticodeDireito
e mencionou alguns estudos que demonstram que o grau
de corrupção é maior nas democracias emergentes do que
nas democracias consolidadas. A razão disso seria o predo-
mínio do sentimento de desconfiança na sociedade, onde o
indivíduo se preocupa, principalmente, em se dar bem, dei-
xando de lado a preocupação como bem-estar coletivo.

Marcelo Tutomo Kanemaru falou que a atuação do TCU
no combate à corrupção é recente. Até pouco tempo atrás
havia correntes internas quedeixavameste trabalho de com-
batea fraudesecorrupçãopara instituiçõescomoaPoliciaFe-
deral ou o Ministério Público Federal. Na atual gestão do
ministroRaimundoCarreiro,presidentedoTCU,decidiu-seen-
frentar esteproblema.Aprimeiramedida tomadaTribunal de
Contas daUnião foi a criação de uma secretaria especializada
para relações institucionais. ParaKanemaru, as instituiçõesnão
têmcapacidadedeenfrentar sozinhas oproblemada corrup-
ção.Por isso,eledisseseressencialhaverumaarticulaçãoentre
diferentes órgãos de controle. Segundo o auditor, neste pri-
meiro ano de atuação, já foram contabilizadas 37 ações con-
juntas, dentre as quais foramdeflagradas 10 operações.

DiretoremexercíciodaEscoladeContas,HenriqueQuites,mediadordogrupo

BrenoBarbosa
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Kanemaru, auditor
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Externo do Tribunal
de Contas daUnião
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TCE na mídia
O Tribunal de Contas de Minas Gerais ganha cada vez mais destaque na mídia mineira

pelas ações que tem desenvolvido. No ano de 2017, o TCEmineiro foi pauta namídia brasileira
em mais de 300 reportagens em periódicos impressos, telejornais, rádios e artigos on-line.

O Encontro Técnico: o papel do Tribunal de Contas no controle da Educação foi assunto na im-
prensa mineira. O programa visitou as cidades de Governador Valadares, Lavras, Viçosa, Cur-
velo, Uberaba, Montes Claros, além de Belo Horizonte, e, em todas as regiões, o encontro do
TCE virou notícia.

O Encontro Técnico teve a
abertura oficial em Belo Hori-
zonte, no Auditório Vivaldi Mo-
reira, do TCEMG. Educadores e
gestores públicos de diversas ci-
dadesmineiras se reuniram para
alinhar medidas paramelhorar a
Educação no Estado, como noti-
ciou a Rádio Itatiaia, no dia 25 de maio.

Vários temas foram debatidos, como, por
exemplo, o Plano Nacional da Educação. A dire-
tora da Escola de Contas e Capacitação, Silvia Ri-
beiro de Araújo, conversou com o repórter da
emissora e afirmou que o objetivo do evento era
discutir o papel dos tribunais de contas no con-
trole das políticas públicas de Educação.

Belo Horizonte
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Lavras

A filial da Rede Globo em
Uberaba, TV Integração, convi-
dou a diretora da Escola de Con-
tas, Silvia Ribeiro de Araújo, no
dia 28 de junho, para falar das
ações que são os pilares na ges-
tão do presidente, conselheiro
Cláudio Terrão. “A gestão deste
biênio elegeu a Educação como um pilar. Então,

para dar continuidade aos trabalhos que o Tri-

bunal já executa na área de capacitação de ges-

tores, optamos por realizar um EncontroTécnico

com a temática alinhada com esta proposta de

controle de gastos na Educação”. Ela também

falou que o Na Ponta do Lápis “é um programa

amplo que contempla ações na área da Educa-

ção, tanto no aspecto da fiscalização, quanto na

formação de gestores”.
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a”,

explicou
Clóvis.

Veja também:

O encerramento do
evento aconteceu na ci-
dade deMontes Claros, no
princípio do mês de outu-
bro, e ganhou destaque
no jornal Gazeta Norte de
Minas, pela prioridade
dada à Educação no biê-
nio 2017-2018. O perió-
dico também enfatizou a
visita que TCE fez à Escola Municipal Du Narciso,
pelo Projeto Conhecer, que faz parte do Na
Ponta do Lápis.

Montes Claros
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CONGRESSO DOS TRIBUNAIS

EXEMPLO
na fiscalização da Educação

O programa que prioriza, no biênio 2017/2018, o controle externo do en-
sino público pelo Tribunal de Contasmineiro (TCEMG) foi lembrado no 29º Con-
gresso dos Tribunais de Contas do Brasil, realizado de 22 a 24 de novembro, em
Goiânia (GO). Durante mesa-redonda que tratou do programa Qualidade e Agi-
lidade dos Tribunais de Contas (QATC) e Marco de Medição de Desempenho
(MMD), empreendido pela Atricon, o conselheiro substituto do TCE-PI, Jaylson
Campelo, citou o “Na Ponta do Lápis” como exemplo de iniciativa que incre-
mentou a qualidade da fiscalização da Educação.

O MMD é constituído por 28 indicadores, com até quatro dimensões cada,
que medem o desempenho dos tribunais em oito domínios: independência e
marco legal, estratégia para o desenvolvimento organi-
zacional, estruturas de gestão e apoio, recursos humanos
e liderança, agilidade e tempestividade, normas e meto-
dologia de auditoria, resultados de auditoria e comuni-
cação. Na palestra de Campelo, coordenador do QATC,
foram destacadas boas práticas para cada domínio ava-
liado, e o programa“Na Ponta do Lápis” foi o exemplo se-
lecionado de “resultado de auditoria”, que sustentou o
avanço no indicador QATC 26:“Fiscalização da Educação”.

O MMD 2017 avaliou os 34 tribunais de contas bra-
sileiros, incluindo o Tribunal de Contas da União e o
recém-extinto TCM do Ceará. De acordo com o presi-
dente da Atricon, Valdecir Pascoal, que também partici-
pou da mesa-redonda, todos os tribunais evoluíram
desde a última avaliação, em 2015. Ele relacionou, dentre
os avanços, a diminuição dos prazos processuais, a es-
truturação das corregedorias e ouvidorias, o alcance da comunicação social e da
transparência.“Sãomais de quinhentos critérios criados para o nossomodelo de
negócio, que causaram uma competição saudável entre os participantes”, rela-
tou. Pascoal também apontou a necessidade de aprimoramento de alguns in-
dicadores para os próximos ciclos, como a gestão de pessoas e a definição de
pesos diferentes, conforme a relevância dos indicadores.

O TCEMG teve grande participação na construção do MMD 2017. O presi-
dente Cláudio Terrão e a diretora-geral, Gislaine Fois, integraram as comissões
de garantia da qualidade que atuaramnos estados do Acre e do Amapá. Gislaine
também atuou na Coordenação Nacional do MMD-QATC. A Comissão de Ava-
liação, que fez o levantamento dos indicadores no tribunal mineiro, foi coorde-
nada pelas servidoras Ana Cristina Medeiros de Salles Lopes e Flávia Maria
Gontijo da Rocha.

O conselheiro substituto do TCE-PI,
Jaylson Campelo, durante

mesa-redonda que tratou do
programaQualidade e Agilidade

dos Tribunais de Contas
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